
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Rektangel
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'I ,,::zt, paagældende Stenalders Dyssekanmer og den samme omfattende Høj, Raahøj

~ \i~lA\kaldet, paa Grund af sin arkæologiske og landskabelige Betydning vil

~ 1~~~I)\være at fredlyse, saaledes at jet ingensinde maa beskadiges ved Grav-; :i§;~jt"11

~ ~,[~,,~ ning, Pløjning eller Bortførsel af Sten, Jord eller sndet Materiale,
t J~}~,~~

1

\ :~i)~:;)q:f sas lidt som den nuværende Tilstand maa ændres ved at der finder Til-

1

1\ t' :;,i;\~r.1 førsel Sted heraf eller, at der anbringes nogen Bygning eller anden

.~;~5 varigere Indretning i umiddelbar Nærhed af Dyssekammeret , som vilde
'J ~'\ ~ 11'l~~~kunne forrykke den Naturtilstand, hvori det nu henligger, ligesom ikke

l }~~(~~ l heller Beplantning mas finde Sted omkring Kammeret. Et Frednings-
j I",'''·;1 Il~i~~:mærke vil kunne opstillee paa Stedet.
1 \5~~,~ I Betragtning af den økonomieke Intereeee for Ejeren dele i at
I 'i·~,,~.'.1t faa fjærnet Dyssekammeret af Hensyn til Jordens Dyrkning dels i at

1\ J~i~!;~j;--':~'kunne dispo.nere over det forholdsvis værdifulde Stenmateriale har han
.,l,.~' ~ , { I

l :iP;'~::~ erklæret sig villig til at frafalde videre Krav mod Ydelsen af en
~,.l';'': I I

l, ·<;;N Il"kontant Godtgørelse paa 450 Kr.
l;H:S. '~j' .

I <r~·~\i'I l

l' ~.;r:~~~;!{\1: Nævnet finder ikke at kunne forkaste Berettigelsen heraf, og da

\
f'Il",\;·; ...J 'i!'~' ~der af nævnte Beløb er blevet stillet til Raadigbed fra Nationalmuseete

\j;N~~~!':~~ide 200 Kr., medens andre 50 Kr. er tilsagt ydes af Sparekassen i

,l :Hi;~~'11l ~ykøbing F., bliver det med HIinsyn til de manglende 200 Kr. bestemt
\! r;l;,"r.~1: \ ..

;~ lffi!~H;~\ifat dette Beløb i Medfør af Fre dningslovens § 13 vil være at udrede med
: \' ~~l~~~~"j. f ~f~~-:~~~d

l" '~~~f;"Halvdelen af Statskassen og den anden Halvdel af Maribo Amtereparti-
l~'l·~"'·'%'\;~:'t' tl ,(:~~:/ tionsfond, ligesom Omkostningerne ved Sagens Behandling efter Lovens,
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UDSKRIFT
af

RE(il ~~p ~~

/~ '53

Porhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Maribo Amt.
K E N D 1: L S E

afsagt den 12.August 1933.
Idet Fredningsnævnet stadfæster den af Formanden den 30. Juli

d.A. afsagte foreløbige Kendelse, bliver det s amtidig bestemt, at det

§ 25 afholdes pas samme Maade.

Da der ikke ved den sket~ Fredning kan være paaført nogen i

Ejendommen som Panthaver elle~ paa anden Maade interesseret noget
,

Tab, vil der ikke blive Spørgs:naal om at tilkende saadanne nogen Er-

statning.

Paataleret med Hensyn til eventuel Overtrædelse af ,de!l1 nær-
i

værende Kendelse indeholdte Be,stemmelser tilkommer Maribo Amts Fred-

ningsnævn eller den Institutioi~' der maatte træde i sammee Sted.

T h i b e s t e' m m e s :

B213360
Linje  

B213360
Bestemmelser
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Det pas Gaardejer Peder ledersens Mark i Frejlev beliggende
Stenalders Dyssekammer med tilhørende Høj, Raahøj kaldet, og nærmeste
Omgivelser bør være fredet son ovenfor nærmere fastsat og tillægges
der Ejeren i Erstatning 450 Kl., hvoraf 250 Kr. er sikret ham paa
anden Maade, medens de resterEnde 200 Kr. udredes halvt af S~atskassen

e.

L.Glud R.J.Vandman
ninger bliver at afholde paa samme Maade.
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Herred: Nusse
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